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الدفاع الصاروخي األمريكي في منطقة الخليج العربي بين الّتحديات األمنية 
 والّرهانات اإلقليمية.

U.S Missile Defense in The Arabian Gulf  Region Between Security Challenges and Regional Bets. 

 2وهغان حامعت ، العلىم الؿُاؾُت، ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت كؿم ،ؾالب صهخىعاه، خليفة كريفار

 

 ملخص الدراسة:

ىُت       جدىاٌو هظه الضعاؾت الجهىص املشترهت لضٌو مىؿلت الخلُج العغبي مع الىالًاث املخدضة ألامٍغ

لها بًغان في املىؿلت، باإلغافت بلى هىضؾت الهُاول  إلخخىاء
ّ
الّتهضًضاث الطاعوزُت البالؿدُت التي حشي

ولظلً ؤضبذ هكام الضفاع الّطاعودي حؼًءا متزاًض  ألامىُت املشترهت مً ؤحل فهم املجّمع ألامجي إلاكلُمي؛

غاهت 
ّ

ىُت وصو  الاؾتراجُجُتألاهمُت في الش غاهت بحن الىالًاث املخدضة ألامٍغ
ّ

ٌ املىؿلت، وؾدبلى هظه الش

ش البالؿدُت  1+5بغؼ الّىكغ عً مداصزاث  غ وجدضًث الّطىاٍع مع بًغان، لىً هظه ألازحرة حعمل على جؿٍى

ىُت، والبيُت  ت وكض جسترق الضفاعاث الّطاعوزُت ألامٍغ طاث اللضعاث الهجىمُت حؿتهضف اللىاعض العؿىٍغ

ىُت الّخدخُت املضهُت، وآباع الىفـ، ووشغ ج ش لحلفاء بًغان؛ ولهظا الىالًاث املخدضة ألامٍغ ىىىلىحُا الّطىاٍع

ملتزمت بالعمل املشترن مع خلفاِئها الخلُجُحن بهضف جدضًث وهىضؾت هكام الضفاع الّطاعودي إلاكلُمي في 

 مىؿلت الخلُج العغبي.

 الكلمات املفتاحية:

يي، هىضؾت الضفاع الطاعودي إلاكلُمي، صٌو الخل الضفاع    ُج العغبي، ؤؾلحت الضماع الطاعودي ألامٍغ

 .الشامل

Abstract  In English : 

     Iran's missile capabilities, the efforts to counter the threat they pose by Gulf Arab states and the broader 

evolution of security structures in the region. It is a valuable resource for all those seeking to understand the 

'security complex' that encompasses all states in the Gulf. As a result, missile defense is becoming an increasingly 

more important part of the strategic partnership between the U.S. and Arab Gulf states, and will remain so 

regardless of the outcome of the P5+1 talks with Iran. Even if Iran never moves forward with nuclear-armed 

missiles, it is seeking to develop precision-guided conventional missiles that can attack key military, civil, 

infrastructure, and petroleum targets, and transform such missiles into “weapons of mass effectiveness.” The 

United States is committed to working with its allies to develop regional missile defense architectures in the 

Arabian Gulf. 

Key words:  

    US Missile Defense, Regional Missile Defense Architectures, Gulf Arab States, Weapons of  Mass  Destruction, 

THAAD, Patriot-PAC3, Missile Threats, National Missile Defense NMD. 
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 مقدمة:

ىُت وصٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي  الاؾتراجُجيؤٌو مىخضي للّخعاون      بحن الىالًاث املخدضة ألامٍغ

ل  10، و2112ماعؽ  31الظي علض في الّغٍاع ًىمي  مداصزاث مً ؾغف وػٍغة  واهؿالق، 2112ؤفٍغ

ىُت " ، بهضف بكامت مشغوع صعع ضاعوزُت مػاصة Hillary Clinton" وِلُيخىن  هُالعي الخاعحُت ألامٍغ

ش البالؿدُت في م ما ؤؾمخه بالّتهضًضاث الطاعوزُت  واعتراعىؿلت الخلُج العغبي للّخطضي للّطىاٍع

ل  المخالههاالبالؿدُت التي حؿعى 
ّ
املىخضي مغخلت  اوعلاصالضٌو املاعكت هةًغان ووىعٍا الشمالُت، وكض شي

هظه  اهخللذبحن الىالًاث املخدضة وصٌو املىؿلت؛ خُث  الاؾتراجُجُتحضًضة على ضعُض العالكاث 

خػّمً مشغوع الّضعع الّطاعوزُت وشغ العال غاهت، ٍو
ّ

ابع إلاكلُمي للش
ّ
ىائي بلى الؿ

ّ
ابع الث

ّ
كاث مً الؿ

بشإن جؿّىع جىىىلىحُا اللظائف  والاؾخسباعاثمىكىماث عاصاع مىخضة وجىكُم عملُت جباصٌ املعلىماث 

ش الهجىمُت لضي بًغان بحن صٌو مجلـ الخعاون الخلُجي والىالًاث املخد ىُت وخلفائها في والّطىاٍع ضة ألامٍغ

 املىؿلت.

 اؾتهضافوعلى الّغغم مً ؤّن هظا املشغوع لِـ فىغة حضًضة؛ بل ؾبم ؤن ؾغح في الّؿابم بعض     

اهُت في عام 
ّ
ذ زالٌ خغب الخلُج الث ، لىً وان الّخإحُل مً كبل كاصة 1991الّىكام العغاقي آلباع هفـ اليٍى

ؿغح هظا املشغو  ؿائالث التي صفعذ اللاصة الخلُجُحن بلبٌى املشغوع الضفاع الخلُجُحن، ٍو
ّ
ع الىثحر مً الد

ا في معاصلت ألامً إلاكلُمي باعخباعه ًُ في املىؿلت لطالح صٌو املجلـ ملىاحهت الّتهضًضاث  عىطًغا بًجاب

امل
ّ

غ ، الّطاعوزُت البالؿدُت اللاصعة على بًطاٌ ؤؾلحت الضماع الش
ّ

لت بحن الش
ّ
ؼ الث واء ومً شإن طلً حعٍؼ

 لهىضؾت هكام صفاع ضاعودي بكلُمي مشترن في املىؿلت.                                                    

 وعلُه هؿغح إلاشيالُت الّخالُت:     

  غاهت
ّ

ؼ الش ىُت في حعٍؼ لهىضؾت هكام  الاؾتراجُجُتبلى ؤي مضي ؾاهمذ الجهىص واملؿاعي ألامٍغ

 ترن في مىؿلت الخلُج العغبي؟.الضفاع الطاعودي إلاكلُمي املش

ؿائالث الفغعُت، الخالُت: واهؿالكا
ّ
 مً هظه إلاشيالُت ًمىً ضُاغت الد

يي -  الخلُجي؟. وما ؤهىاعه؟. -ما مفهىم الضعع الطاعودي ألامٍغ

ىُت ليشغ وبكامت هكام الضفاع الطاعودي في مىؿلت الخلُج  - ما هي املبّرعاث واملؿىغاث ألامٍغ

 العغبي؟.

ؤؾلحت الضماع الشامل بالّتهضًضاث الطاعوزُت البالؿدُت في مىؿلت الخلُج  اهدشاع ما عالكت  -

 العغبي؟. 

ًلطض بىكام الّضفاع الّطاعودي في مىؿلت الخلُج العغبي طلً الّىكام املشترن بحن الىالًاث املخدضة     

ىُت وصٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي ًخم فُه بىاء شبياث خماًت ميّىهت مً ؤه ش ؤعغُت ألامٍغ كمت ضىاٍع

ىت كاصعة على بؾلاؽ ؤي ضاعور بالؿتي عابغ لللاعاث ٌؿتهضف  اعجياػ مؿدىضة بلى هلاؽ  ُّ حغغافُت مع
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يي مً  ىُت وخلفائها في املىؿلت، وجخيّىن ؤهكمت الضفاع الّطاعودي ألامٍغ ؤعاض ي الىالًاث املّخدضة ألامٍغ

 هىعحن، هما:                                      

ٌشخمل علي وشغ  :Theater Missile Defense (TMD) العملُاث" ملؿغح الطاعودي الضفاع هكام" -

ا مثل ًُ ش البالؿدُت مدضوصة لحماًت مىاؾم ضغحرة وؿب اللىاث، اللىاعض : ؤهكمت مػاصة للّطىاٍع

ت مً املساؾغ والّتهضًضاث الّطاعوزُت البالؿدُت الّخىخُىُت،  غ ؤهكمت العؿىٍغ بغػث غغوعة جؿٍى

ً اللىاث صفاعاث ضاعوزُت عً مؿاعح العملُاث 
ّ
بعض خغب الخلُج الثاهُت زطىًضا بعض جمى

ش  ىُت في اململىت العغبُت الؿعىصًت بطىاٍع ، ولظلً SCUD-Bالعغاكُت مً كطف ؤهضاف ؤمٍغ

ىُت بهخماًما ذ إلاصاعة ألامٍغ
ّ
بإهكمت الّضفاع الّطاعودي عً مؿغح العملُاث بعض خغب الخلُج  جبي

اهُت 
ّ
ش املعاصًت اللطحرة واملخىّؾؿت املضي ملؿغح العملُاث العتراعالث ّضفاع الهكام ، و 1الّطىاٍع

وشّل اللظائف البالؿدُت والّخىخُىُت وهاكالتها  العتراعالّطاعودي عً مؿغح العملُاث مطّمم 

 .2انالعائضة ؤزىاء الؿّحر 

ًلطض بىكام الّضعع :  National Missile Defense (NMD)اللىمي" يطاعودهكام الضفاع ال" -

يي بىاء شبياث خماًت ميّىهت مً ؤهكمت  ش ؤو هكام الّضفاع اللىمي ألامٍغ يي املػاص للّطىاٍع ألامٍغ

ش ؤعغُت، وهى ما جدكغه معاهضة الحض مً ألاؾلحت البالِؿدُت  بىىصها ، التي هّطذ ABMضىاٍع

َعىص و  ،على عضم ببلاء ألاحىاء مفخىخت وغحر مدمُت بهضف بًجاص عصع مخباصٌ بحن الضٌو الىبري 

يي الّؿابم "عوهالض  ً ببان عئاؾت الغئِـ ألامٍغ ماهِىاث مً اللغن العشٍغ
ّ
هظا الّىكام بلى بضاًت الث

غان"  ؿلح زؿىة بلى ألامام بغُت جدلُم Ronald Reaganَع
ّ
، خُىما جّم الّخفىحر في بعاصة ؾباق الد

الؿىفُُتي ؾابًلا، بغافت بلى بعضاص فغضت  الاجداصؤهضاف عّضة مجها بصامت ؾباق الدؿلح مع 

يي الحغب الباعصة  واهتهاءالؿىفُُتي  الاجداص انهُاع، وبعض 3هامت للمجّمع الّطىاعي العؿىغي ألامٍغ

ىُت بلى ؤّن تهضًًضا ًيبع مً ؤشاعث الى  ش البالؿدُت على املؿخىي  اهدشاع الًاث املخدضة ألامٍغ الّطىاٍع

امل حؿتهضف ألامً اللىمي للىالًاث املخدضة 
ّ

اليىوي واللاصعة على بًطاٌ ؤؾلحت الضماع الش

ىُت جدضًث بغهامج الضفاع الّطاعودي اللىمي ذ إلاصاعة ألامٍغ
ّ
ىُت، بؿب هظا الىغع جبي  ألامٍغ

غ الحماًت اليىهُت غّض الهجماث املدضوصة، ولهظا الّىكام مجمىعت  الاؾتراجُجي
ّ
غ هكام ًىف لخؿٍى

 :4مً املؼاًا، ؤهمها

ش  - ىُت ؾىف جخمّخع بالحطاهت غّض الهجماث املدضوصة بالّطىاٍع ؤّن الىالًاث املخدضة ألامٍغ

 البالؿدُت.

ىُت ألامامُت ؾىف جسخّظ بضفاع ؤفػل غ - ّض الهجماث الطاعوزُت، وخلفائها ؤّن اللىاث ألامٍغ

ت  ؾىف ًخمّخعىن بدماًت شاملت وواؾعت، وؾىف ٌعخمض هظا الّىكام على الّخىىىلىحُا العؿىٍغ
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غها في بؾاع بغهامج الضفاعاث  وبظلً هظا املشغوع الجضًض للضفاع ، الاؾتراجُجُتالتي ًجغي جؿٍى

اث الّخالُت يي ًلىم على ألاولٍى  :5الّطاعودي ألامٍغ

غ  -  هكم الضفاع الّطاعودي عً مؿغح العملُاث. جؿٍى

غ هكام الضفاع الّطاعودي اللىمي. -  جؿٍى

ش ب - ت ؤؾاؾُت لهىضؾت ؤؾلحت وهكم صفاع مػاصة للطىاٍع غ جلىُاث عؿىٍغ حغاء بدىر وجؿٍى

 حعمل مً كىاعض كخاٌ فػائُت.

                          

يي مً ؤعبعت عىاضغ ؤؾاؾُت، هي    ف الىكام الضفاعي حىي وضاعودي ألامٍغ
ّ
خإل  :  6ٍو

ل هظا  اؾخسضام ؛Passive Defense الؿلبي" "الضفاع -
ّ
شي غ املشترهت، َو

ّ
وؾائل إلاهظاع املبى

ت والبجي الّخدخُت املعّغغت  العىطغ اللضعة على خماًت املغاهؼ الّؿياهُت واللىاث واللىاعض العؿىٍغ

 للخؿغ والّتهضًضاث.

ش كبل بضابتها ألهضافها واللضعة اللضعة على بؾلاؽ الطّ  ؛Active Defence إلاًجابي" الضفاع"  - ىاٍع

ؿُؿغة على مهاحم
ّ
زاع، ؤهكمت اللُاصة وال

ّ
، والاجطاالثت مىاكع الّتهضًضاث ومطاصعها ؤزىاء الج

وإلاهظاع املبىغ املشترهت، وؾىف جدُذ هظه ألاهكمت ؤكص ى ػمً ممىً للحماًت والّغص على الّتهضًض 

 وكخً 
ّ
 .واعتراغه الهدشافها مدضوًصا للغاًت الظي ال ًىفغ بال

دشاعص  اكترحوللض     ترول مً "ٍع مجمىعت الفغص  ،David Martin" ماعجحن صًفُض"و Ritchard Reeter" ٍع

 : 7واملدّضصة في مجمىعت مً الّىلاؽ، هي يطاعودوالضفاع ال الاعتراعاملخاخت لخفعُل عىاضغ عملُاث 

عً بعض وبؾالق  الاؾدشعاع عضض الهضف املهاحم ؤزىاء املغخلت ألاولى لإلؾالق بىاؾؿت ؤحهؼة  -

حزع  الاعتراعإلاهظاع املبىغ؛ زّم اللُام بعملُت 
ّ
ش الضفاعُت املىّحهت بإحهؼة الل بىاؾؿت الطىاٍع

 املدمىلت حًىا.

ش املهاحمت مً إلاضابت  -  الاعتراعاملغخلت ألاولى مً عملُت  وازتراقفي خالت هجاح الّطىاٍع

ت التي جمخلً كضعاث بىاؾؿت هكم الضفاع الّطاعودي ؤو امللاجالث ؤو البىاع   الاشدبانج البدٍغ

 عالُت مً ؤحل جدلُم بعاكت الهضف املهاحم كبل ؤن ًطل بلى الهضف. اعجفاعاثالفّعاٌ على 

اهُت مً ؤهكمت الضفاع الجىي والّطاعودي،  اهفالثفي خالت  -
ّ
بىت الث

ّ
ش املهاحمت مً الش الّطىاٍع

الثت مً 
ّ
عبر ؤهكمت الضفاع الطاعودي امليشىعة كغب التي جيىن  الاعتراعًمىً بؾالق املغخلت الث

ت للضولت.  ؤو في مدُـ ألاهضاف الحٍُى

الزت مً ؤهكمت الضفاع الّطاعودي ٌعمل     
ّ
بلاث الث

ّ
ؤي  اخخىاء باججاهوالحلُلت ؤّن وحىص هظه الؿ

ش املهاحمت لألخؼمت الضفاعُت، ومً زّم جللُظ مؿافت  الزتراق اخخماٌ  ألاهضاف اكتراببعؼ الّطىاٍع
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ؿبت الضهُا؛ الظي بضوعه ًدّلم املعجى إلاؾتراجُجي العمُم ملفهىم ألامً املشترن، 
ّ
املهاحمت مً نهاًتها بلى الي

يي، هي  :8وباليؿبت ملمحزاث وزطائظ هكام الضفاع الضفاع الجىي والّطاعودي ألامٍغ

 ألكل بهظاع ممىً. لالؾخجابتاليافي  الاؾخعضاص -

ت والّطاعوزُت املعاصًت للّخغلب على مشيلت اللطغ املخىاهي الّؿغعت في الّخعامل مع ألاهضاف  - الجٍى

 في الىكذ املخِؿغ لىكام الضفاع الجىي والّطاعودي ولخىفُظ مهامه اللخالُت.

يل الظي ًدّلم  اؾخسضاممغوهت وافُت في  -
ّ

اليامل لخىاص ؤؾلحت  الاؾخغالٌعىاضغ الّىكام بالش

 ُت.الضفاع الجىي والّطاعودي املسخلفت الّىىع

ت والّطاعوزُت املعاصًت جدذ قغوف  الاؾخمغاع اللضعة على  - في اللخاٌ ؤزىاء الهجماث الجٍى

ش. اؾخسضام شَى
ّ
 العضو ليافت ؤشياٌ إلاعاكت إلالىتروهُت والد

ت والّطاعوزُت ؤو جدُُضه ملىعه مً جىفُظ مهامه  كىة - وكضعة فائلت على جضمحر ؤهكمت العضو الجٍى

ت والّطاعوزُت الحضًثت مً كىة جضمحر هائلت.  اللخالُت وملا جخمّحز به ألاؾلحت الجٍى

 الاججاهاثؤؾلحت الضفاع الجىي والّطاعودي بالىثافت والحشض اليافُحن في  اؾخسضامبمياهُت  -

ألازغي ملؿغح العملُاث، ومع إلاضغاع على مبضؤ الّخيامل  الاججاهاثمع بمياهُت املىاوعة في  الّغئِؿت

ومىاحهت مسخلف ؤؾالُب الهجىم الجىي  الاعجفاعاثفي حمُع املىاؾم الضفاعُت لخغؿُت وافت 

 والّطاعودي.

لجىي ؤن جخماش ى ألاؾلحت مع املهام املسّططت لها؛ بدُث ًجب ؤن جخمّحز ؤؾلحت الضفاع ا -

ت بسّفت الحغهت وبلضعة على املىاوعة جدىاؾب  فت بمهمت جىفحر الىكاًت لللىاث البًر
ّ
والّطاعودي امليل

 مع زّفت خغهت اللىاث.

اعودي باللضعة على العمل بىفاءة جدذ قغوف الّخؿىع طؤن جخمّحز ؤؾلحت هكام الضفاع الجىي وال -

حى  -فّعاٌ للملاجالث املؼّوصة بإؾلحت حىال الاشتراناملىخكغ ألؾلحت الخمض املعاصًت مع غغوعة 

البعُضة زاعج مضي هحران وؾائل الضفاع الجىي  الاكتراباملخؿىعة في ضّض الهجماث على ؾغق 

 والّطاعودي.

الضفاع الّطاعودي في بىاء ألامً ؤّنها صفاع عً بعض بىاؾؿت  الؾتراجُجُتبّن الّطفت العامت     

هي الخفّىق الخىىىلىجي لألؾلحت مً ؤحل الّؿُؿغة على  الاشدبانت في الجىي، واللاعضة ألاؾاؾُ الاشدبان

ت؛ لظلً هي  مبيُت على عضص مً العىاضغ املترابؿت بشيل  اؾتراجُجُتاملجاٌ الفػائي وعلى الظبظباث ألازحًر

 :9عاٌ الّخعلُض، وهظه امليّىهاث ؤو العىاضغ مدّضصة في الىلاؽ الّخالُت

 ة.واللُاصة والّؿُؿغ  الاعجباؽ -

ش. -  الّخىحُه الجىي للّطىاٍع
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 شبىت الّخعلب املغهبت املشترهت. -

 الفّعاٌ واملدّضر. الاؾخسباعي إلاعضاص  -

 الّخالخم بحن عىاضغ الضفاع الّطاعودي. -

 املشترن لألؾلحت. الاؾخسضامفّعالُت  -

 .والاؾخسباعاثوالحىاؾِب  والاجطاالثفّعالُت اللُاصة والّؿُؿغة  -

 مجمىعت ؤهكمت الّؿُؿغة. -

ش البالؿدُت اللاصعة على بًطاٌ ؤؾلحت الضماع الشامل وفم املؿافت اللطىي، وج  طّىف تهضًضاث الّطىاٍع

وهظه املؿافت حعخمض على ول مً كىة مدغن الّطاعور ووػن الغؤؽ الحغبي باإلغافت بلى مضي الّطاعور؛ 

 ؛ 10، هي"جغجِب املغاخل" باؾمبدُث جطّىف وفم جغجِب ٌعغف 

ش  -  ولم. 1111البالؿدُت اللطحرة املضي؛ جلؿع ؤكل مً الّطىاٍع

ش البالؿدُت مخىؾؿت املضي؛ جلؿع بحن  -  ولم. 2111ولم، و 1111الّطىاٍع

ش البالؿدُت فىق مخىؾؿت املضي؛ جلؿع بحن  -  ولم.   5511ولم، و 3111الّطىاٍع

ش البالؿدُت العابغة لللاعاث؛ جلؿع ؤهثر مً  -  ولم فما فىق. 5511الّطىاٍع

ش البالؿدُت جمّغ بثالزت مغاخل ؾحران ؤؾاؾُت، ؤما باليؿبت وبا     ليؿبت لألضىاف الّؿابلت للّطىاٍع

ش البالؿدُت كطحرة املضي ومخىؾؿت املضي كض ال جسغج مً الغالف الجىي لألعع، وكض ال ًىفطل  للّطىاٍع

 : 11الّغؤؽ الحغبي بها عً الّطاعور ألاؾاس ي الضافع، وهظه املغاخل، هي

ف ؛  The Boost Phase"الّضفع مغخلت" ولىألا  املغخلت -
ّ
جبضؤ مً بؾالق الّطاعور وحؿخمغ خّتى ًخىك

على هىع الّطاعور  اعخماصاوصفع الّطاعور بعًُضا عً ألاعع،  الاشخعاٌمدغن الّطاعور عً 

حؿخمغ هظه املغخلت ما بحن زالر وزمـ صكائم وزالٌ الّؿىاص ألاعكم مً هظا الىكذ ًؿحر 

ش العابغة الّطاعور بؿغعت  ا، لىّىه كغب نهاًت هظه املغخلت ًمىً ؤن جطل الّطىاٍع ًُ بؿُئت وؿب

ض عً  ولم في الؿاعت؛ بدُث ًكّل الّطاعور كؿعت واخضة زالٌ  2411لللاعاث بلى ؾغعاث جٍؼ

 هظه املغخلت.

ش ؛ The Midcourse Phase" املغخلت الثاهُت "املغخلت الىؾُؿت  - جبضؤ بعض ؤن جيخهي الّطىاٍع

الّضافعت مً إلاشخعاٌ؛ بدُث ًّخجه الّطاعور ألاؾاس ي في مؿاع بالؿتي )كىس ي( هدى هضفه، وهي 

ش العابغة لللاعاث،  21ؤؾٌى مغاخل عخلت الّطاعور، وكض حؿخمغ بلى هدى  صكُلت في خالت الّطىاٍع

عوة، لىً وزالٌ الجؼء ألاٌو مً املغخلت الىؾُؿت ال ًؼاٌ الّطاعور 
ّ
ٌعلى مّخجًها هدى هلؿت الظ

اوي يهبـ الّطاعور هدى ألاعع وزالٌ هظه املغخلت جىفطل الّغئوؽ الحغبُت 
ّ
زالٌ الجؼء الث

 وهظلً الّغئوؽ الخضاعُت عً الّطاعور الّىاكل. 
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الثت املغخلت -
ّ
جبضؤ خحن ٌعلى الّغؤؽ الحغبي صزٌى  ؛The Terminal Phase" الّجهائُت املغخلت" الث

ىفجغ، حؿخمغ هظه املغخلت ؤكل الغ الف الجىي لألعع، وحؿخمغ بلى ؤن ًطؿضم الّغؤؽ بهضفه ٍو

ض عً الاؾتراجُجُتمً صكُلت في خالت الّغئوؽ الحغبُت  ، والتي ًمىً ؤن جخدّغن بؿغعاث جٍؼ

 ولم في الؿاعت. 3211

هجاخه على ؤخض حعمل هظه املغاخل الثالزت لللضعاث الّطاعوزُت بمبضؤ واخض الظي ٌعخمض في     

ه: "ليل فعل، عص ، Isaac Newton" هُىجً "بسحاق اهدشفهاكىاهحن الحغهت التي 
ّ
ىّظ هظا اللاهىن على ؤه ٍو

ه بطا ؾلؿذ كىة ما على حؿم فؿببذ له الاججاهفعل مؿاٍو له في امللضاع، ومػاص له في 
ّ
"؛ بمعجى آزغ ؤه

جاه املػاص )عص  ما )الفعل(؛ فةّن الجؿم هفؿه اججاهصفًعا ؤو حظًبا في 
ّ
ًبظٌ صفًعا ؤو حظًبا مؿاٍو في الاج

ت للىة  غة على هخف خاملها بلىة مؿاٍو
ّ
الفعل(، عىض بؾالق عضاضت بىضكُت هجض ؤّنها جغجض بلى الخلف ماز

للت املىضفعت بلى ألامام هي )الفعل(، ؤّما 
ّ
للت )الّغضاضت( املىؿللت بلى ألامام مً ماؾىعة البىضكُت، والؿ

ّ
الؿ

ُت املخدّغهت بلى الخلف هي )عّص الفعل(، وباملثل عىضما جىضفع الغاػاث املدتركت مً مازغة الّطاعور البىضك

 .12الّطاعور بلى ألامام اهضفاعفةّنها )الفعل( الظي ًيىن )عص الفعل( له هى 

امل التي حعخبر  اهدشاع ومع     
ّ

ش البالؿدُت واللاصعة على بًطاٌ ؤؾلحت الّضماع الش جىىىلىحُا الّطىاٍع

هظه ألاؾلحت في ؤي مىؿلت مً العالم مً كبل  الؾخسضاممعػلت بكلُمُت وعاملُت؛ خُث جخىافغ بمياهُت 

 لفهم الّخدض
ً
ال ا ؾٍى

ً
ىُت شىؾ ًاث ألامىُت في صٌو ماعكت ؤو حماعاث بعهابُت، كؿعذ وػاعة الضفاع ألامٍغ

امل ووؾائل بؾالكها، وعلى ؤي خاٌ ًكّل 
ّ

لها تهضًضاث ؤؾلحت الّضماع الش
ّ
مىؿلت الخلُج العغبي التي حشي

ىُت واللىاث املخدالفت معها بمىكىع شامل  هىان عمل هثحر ًيبغي بهجاػه مً ؤحل جؼوٍض اللىاث ألامٍغ

غق ألاوؾـ، وبساضت في مىاؾم الطغاع آؾُا واًىحهىنهالللضعاث التي 
ّ

ؼ الىثحر مً الجهىص 13لش
ّ
، هما جغه

امل في الّؿىحن ألازحرة، 
ّ

الىؾىُت والضولُت الهاصفت بلى الّؿُؿغة على ؤهكمت بًطاٌ ؤؾلحت الّضماع الش

ش  لها الّطىاٍع
ّ
ش هغوػ بؿبب كضعتها على بًطاٌ هظه ألاؾلحت مً على  الاوؿُابُتوألازؿاع التي حشي وضىاٍع

ت م
ّ
ً، وحشمل مؿافاث بعُضة وبضك اٍع ُّ غ وكذ واٍف لإلهظاع، وبضون املساؾغة بالؿ

ّ
تزاًضة مً غحر ؤن ًخىف

ش بالؿدُت كض جؿلم مً البر  امل على ؤهىاع وجىىىلىحُاث مً ضىاٍع
ّ

ش الّىاكلت ألؾلحت الّضماع الش الّطىاٍع

ش طاث  ٌ ؤؾلحت مؼصوج؛ بمعجى ؤّنها ًمىً بًطا اؾخسضاموالبدغ والجى وغالًبا ما جيىن هظه الّطىاٍع

، ومً وحهت 14واعتراغهاجللُضًت ؤو ؤؾلحت صماع شامل مما ٌعّلض بلى خض بعُض مً مهّمت الّؿُؿغة علحها 

ت  ىُت فلض حؿعي بعؼ الضٌو للحطٌى على بغامج ضاعوزُت وهىوٍت وبُىلىحُت وهُماٍو الّىكغ ألامٍغ

ل عضص مجها  لالغؿغابووؾائل بًطالها هى ألاهثر بزاعة 
ّ
في  لالؾخلغاع تهضًًضا مباشًغا والللم؛ خُث ٌشي

ت ًىحض للىالًاث املخدضة فحها حعّهضاث  برػ مً هظه  والتزاماثمىؿلت خٍُى ؤمىُت وكىاث ؤمامُت مىدشغة، ٍو

مالُت؛ فليل مجها ؤهضاف معاصًت 
ّ

ل تهضًًضا في مىؿلت الخلُج العغبي، بًغان ووىعٍا الش
ّ
الضٌو التي حشي

فهما جىكغان بلحها باعخباعها علبت هإصاة لخدلُم ؤهضافها، هما ؤّن هال مجها ملطالح الىالًاث املخدضة وبالّخالي 
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مت لخدلُم ؤؾماعها إلاكلُمُت والّخىؾعُت مً حهت،  ُّ امل ؤصواث ك
ّ

ش وؤؾلحت الّضماع الش ٌعخبر الّطىاٍع

 .15وللّخغلب على جفّىق الىالًاث املخدضة وشغوائها في مجاٌ ألاؾلحت الّخللُضًت مً حهت ؤزغي 

 

ا      ًُ وعلى الّغغم مً طلً وهما طهغها ؾابًلا، فةّن هىضؾت الّىكام املشترن في مىؿلت الخلُج ؾُيىن صفاع

اجُت وألاهضاف العامت املشترهت في 
ّ
ا؛ هما ؤّن املىكف املشترن هى املباصعة الظ ًُ في ؾبُعخه، ولِـ هجىم

 :16املىؿلت، هي

ؿم بالحؿاؾُت وألاهمُت. -
ّ
 مىع كىة مىفغصة مً الّؿُؿغة على املىؿلت جد

تها للضفاع على الضٌو الّطضًلت غّض عضوان مىبعث. - ؼ كضعة املجخمع الضولي وجلٍى  حعٍؼ

مىع الضٌو غحر الّطضًلت ؤو املعاصًت مً الحطٌى على جغؾاهت ؤؾلحت مخؿّىعة مؿّببت عضم  -

 .لالغؿغابومثحرة  الاؾخلغاع 

اصة - فافُت في وشغ اللىاث والعملُاث. ٍػ
ّ

 الش

جلضًم الحىافؼ لألعػاء في الّخدالف ولغحر ألاعػاء بهضف الّخعاون في مجاٌ ألامً إلاكلُمي وبىاء  -

لت.
ّ
 الث

غي "بُتر     ؤّن زّمت غغوعة لؿغح بعؼ ألافياع بشإن البضء بدىاع خٌى هىضؾت ، Peter Lavouriالفىعي"  ٍو

املشترن في مىؿلت الخلُج العغبي، وجىمً بمياهُت خضور صفاع مشترن معّؼػ غّض هكام الضفاع الطاعودي 

ؼ مشترن، وهىان زالر كػاًا ؤؾلحت الّض 
ّ
امل ووؾائل بؾالكها في هظه املىؿلت للبضء بدىاع مغه

ّ
ماع الش

 : 17ؤؾاؾُت ٌشملها هظا الحىاع، هي

ؾلحت الضماع الشامل، الىالًاث ججهحز ول اللىاث في املىؿلت بمعّضاث الّؿلبي وإلاًجابي غّض ؤ -

إة للمؿاعضة على جىفحر ؤهكمت اللُاصة والّؿُؿغة وإلاهظاع املبىغ وهظلً  ُّ ىُت مه املخدضة ألامٍغ

 ؤهكمت الضفاع الجىي والطاعودي للحلفاء والضٌو املشاعهت في الّخدالف.

غ وجدؿحن كضعاث الضفاع املشترن لض اؾخسضامًمىً  - ىائُت في جؿٍى
ّ
ٌو الخلُج الحىاعاث الث

ىُت وكىاث الّخدالف  باث لللىاث ألامٍغ ت والّخضٍع م جيؿُم العلُضة العؿىٍغ العغبي، وطلً عً ؾٍغ

 املشترهت.

ت في بِئت  - غ وجدؿحن الخؿـ املشترهت للعملُاث العؿىٍغ ًمىً لهظه الحىاعاث ؤن حؿاهم في جؿٍى

امل.
ّ

 ؤؾلحت الّضماع الش

ىُت مهخّمت على وحه ًخم ؾغح هظه اللػاًا بىضفها وؾُلت لبضء ال - حىاع، ووػاعة الضفاع ألامٍغ

بلى وحهاث هكغ شغوائها في الّخدالف مع ممثلي كُاصاث الضفاع لضٌو مجلـ  باالؾخماعالّخدضًض 

ؼ الّخعاون إلاكلُمي الضفاعي املشترن.  الّخعاون الخلُجي خٌى املجاالث والعملُاث الجضًضة لخعٍؼ
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ض املؿاهمت في زمت غغوعة وؤهمُت البض مً مالخ      كتها وهي ؤّن صٌو مجلـ الخعاون الخلُجي جٍغ

الّىكام، وعلُه ؾُيىن مً الّػغوعي  باكخىاءاللغاع  اجساطعملُت الّخعاون املشترن التي جخجاوػ عملُت 

شغُلُت  اشتران
ّ
لت بالّىىاحي الد

ّ
مجلـ الّخعاون لضٌو الخلُج العغبُت في املىاكشاث ألاوؾع وألاشمل املخعل

ب علحها؛ بدُث حعغف صٌو املجلـ مىظ البضاًت بّنها حؿدثمغ في والّخل ىُت والفىُت وؤهكمت املىاوعاث والّخضٍع

ىُت ؤن حعغع علحها عملُت حعاون  ؤهثر مً مجّغص معّضاث وؤحهؼة، وفي الىاكع على الىالًاث املخدضة ألامٍغ

م ًدّضص للىالًاث املخدضة بإّنها صولت ًمىً  جب ؤن جيىن  الاعخماصجلىم على جلٍى علحها في ؤوكاث ألاػماث، ٍو

ل ألامض في املجاٌ ألامجي إلاكلُمي املشترن الظي ًخجاوػ  العملُت مغجبؿت بمفهىم الّخدالف والّخعاون الؿٍى

ا ؤو  ًُ ت على الّغغم مً ؤّن كغاعاث الشغواء املدّضصة ؾىف جازغ في العملُت بًجاب
ّ
اث ألاهكمت املؿخلل مشتًر

ا. ًُ  ؾلب

ىُت فُما     ت لضٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي والىالًاث املّخدضة ألامٍغ حؿعى ول مً اللُاصة املغهٍؼ

غ الّخدالف وصًمىمخه إلوشاء مغهؼ بكلُمي للّضعم والخضماث ًمىىه ؤن ًلّضم املؿاعضة  م بخؿٍى
ّ
ًخعل

غواء في الّخدالف، فةط
ّ

ىُت ألامامُت، وهظلً للىاث الش ىحؿدُت لللىاث ألامٍغ
ّ
ا واهذ الىالًاث املخدضة الل

ىُت ؤهثر  م بالّخعاون البدثي والّخلجي، فةّنها كض حؿخفُض هثحًرا على املضي البعُض،  اؾخعضاصاألامٍغ
ّ
فُما ًخعل

غ  الاؾخعضاصوعّبما ًخدّلم  املتزاًض مً حاهب صٌو مجلـ الّخعاون لضٌو الخلُج العغبُت للعمل مًعا على جؿٍى

عخبر هظا الّخعاون في مجاٌ جسؿُـ الضفاع الجىي والّطاعودي في 18مىهج بكلُمي للّخسؿُـ ألامجي ، َو

ت للجهىص املشترهت لحماًت ؤمً املىؿلت وغماهه، خُث ؤّن هظا الّخعاون هى  املىؿلت كػُت مهّمت وخٍُى

م بالضفاع الجىي والّطاعودي ؤو ؤي مكهغ آزغ مً مكاهغ املعاصلت ألامىُت 
ّ
العمل املشترن الظي ًخعل

غاواث ألامىُت ألازغي، فةّن ول ألاؾغاف املشاعهت في الّخعاون جيىن في إلاكلُم
ّ

ُت وبسالف العضًض مً الش

مىً 19وغع ًاهلها لخدلُم مياؾب مً حغاء العمل مًعا، والخعّغع للخؿاعة بلىة بن لم جلم بظلً ، ٍو

 لهظا الّخعاون الفّعاٌ، ؤن ًدّلم املؼاًا الّخالُت: 

 ٌعّؼػ الّغصع. -

ىضحها.ًثحر  -  اللػاًا الحالُت والؿاعئت ٍو

ىُت  - غاهت ألامٍغ
ّ

بجي الّخػامً واللضعاث الضفاعُت للش  الخلُجُت العغبُت. -ٌشّجع الفهم ٍو

 ٌؿّهل الّخسؿُـ ؤزىاء الّؿلم، وهظلً جىفُظ جلً الخؿـ ؤزىاء ألاػماث ؤو الحغوب. -
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غاهت وحضواها بحن الىالًاث املّخدضة  -
ّ

ُت للش
ّ
وصٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي عً ٌعّؼػ الفاعلُت اليل

حت 
ّ
م بصماج وحعكُم كىة ول ألاؾغاف في املجاالث الّغئِؿُت ألاعبعت: الّخلىُت ،اللىاث املؿل ؾٍغ

 لللىة الىؾىُت وكىة الّخدالف. الاكخطاصاث،الؿُاؾت، 

ا بشيل ؤهثر عضال. اكخطاصًاًلىص بلى جلاؾم العبء ؾىاء وان  -  ؤو عؿىٍغ

ت، مً زالٌ حضٌو ؤعماٌ للّخعاون إلاكلُمي املشترن، فةّن الّخعاون الفّعاٌ  -ومً وحهت هكغ جلىُت  عؿىٍغ

ب ماًلي
ّ
 :20ًخؿل

 وشغ العضص اليافي مً ألاهكمت املخؿّىعة لضعم ضُغت بصاعة املعغهت. -

ألاؾاؾُت اليلُت، وطلً بالّىكغ بلى الّخيالُف  الاخخُاحاثؤن حؿاهم ول ألاؾغاف طاث العالكت في  -

 واملتزاًضة لخؿىع ألاهكمت الحضًثت وشغائها.

ؤن جلىم الىالًاث املخدضة وشغوائها في مجلـ الّخعاون لضٌو الخلُج العغبُت بالحضًث والحىاع  -

ت مشترهت. -مًعا وجباصٌ ألافياع والغئي والؿعي وعاء مىاهج جلىُت   عؿىٍغ

  ومً ؤحل جدلُم هضف الىضٌى بلى صفاعاث ضاعوزُت مشترهت
ً
على املؿخىي إلاكلُمي في  وؤهثر جيامال

غوؽ الّخالُت
ّ

 :21مىؿلت الخلُج، البض مً ؤن جخدّلم الش

ت وؤخؿً جىكُخا حؿدىض بلى جلاؾم بُاهاث ؤهثر فّعالُت. باؾخسباعاثالخىّفل  -
ّ
 ؤهثر صك

غ  بوشاء -
ّ
ضىعة مىكف صفاعي ضاعودي وحىي مشترن مؿخمّضة مً ول ؤعػاء الّخدالف والتي جىف

ت على ؤؾـ ػمىُت خلُلُت.  لهم معلىماث حىهٍغ

الّخعاون بشيل ؤهثر فاعلُت على وشغ ؤهكمت الضفاع الجىي والّطاعودي اللابلت للعمل املشترن  -

ا والّخضعب علحها وضُاهتها واملدافكت علحها. ًُ  مُضاه

ىُت غحر مالئمت       واعتراع ءالخخىاوفي امللابل ؤًًػا حعخبر ألاهكمت املىحىصة لضي اللىاث ألامٍغ

ت الّطاعوزُت باليامل؛ لظا فةّن الّخعاون والّخيؿُم املشترن لهىضؾت هكام فّعاٌ بحن  الّتهضًضاث الجٍى

ىُت وصٌو مجلـ الخعاون الخلُجي له فائضة مشترهت؛  غواء في الىالًاث املخدضة ألامٍغ
ّ

غ للش
ّ
بدُث ًىف

ىُت املتزاًضة في  ؼ ألامً اللىمي بطىعة هبحرة وهظلً لضعم املطالح ألامٍغ املىؿلت وؾُلت صعم وحعٍؼ

ىُت على جدؿحن الفاعلُت  املىؿلت، عالوة على طلً، ًػفي العمل املشترن مع الىالًاث املخدضة ألامٍغ

ت لشغواء املىؿلت ختى عىض الّخفىحر بمعٌؼ عً ىُت العؿىٍغ  .22العالكت مع الىالًاث املخدضة ألامٍغ

                                                                         

ت     يي في مىؿلت الخلُج العغبي غمً ؤولٍى وعلُه، ٌعخبر الّخعاون املشترن لهىضؾت الضعع الطاعودي ألامٍغ

ىُت لغبـ الضٌو العغبُت بةؾغائُ غق الؿُاؾت ألامٍغ
ّ

ىُت عً مىؿلت الش ل بىاؾؿت مىكىمت الضفاع ألامٍغ

ألامىاٌ العغبُت في إلاهفاق على هظه املىكىمت باهكت الّخيالُف، وما الّغخاالث العضًضة  واؾخجزافألاوؾـ، 
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يي الؿابم للضٌو العغبُت زالٌ الؿىىاث ، William Cohen" وىهحن التي كام بها "ولُم وػٍغ الضفاع ألامٍغ

 للػغـ على الضٌو العغبُت وزاضت Bill Clinton" ولُيخىن  بُل"في عهض بصاعة الغئِـ الؿابم 
ّ
، بال

ل هظا املشغوع واللبٌى باملشاعهت فُه في بؾاعه إلاكلُمي الظي ًػم  الخلُجُت مجها للمؿاهمت في جمٍى

وفي الحلُلت ؤّن مفهىم ألامً املشترن ًطؿضم مع هثحر مً ، 23ه الىالًاث املخدضةبؾغائُل وحؿُؿغ علُ

بت وفىض ى الّىكام  العىائم التي على عؤؾها خؿاؾُت الضٌو هدى اللػاًا ألامىُت الىؾىُت وهظا مؿائل الٍغ

اجُت واملأػق ألامىُت، وهي اللػاًا التي ؤزاعها الىاكعُىن الجضص، ًػ
ّ
اف بلحها املشاول الضولي واملؿاعضة الظ

لت باألعباء املالُت وجيالُف الضفاع وخؿاؾُت 
ّ
الّخىىىلىحُا عالُت الّخعلُض بلى صٌو  اهخلاٌالفىُت املخعل

ت غفحن بهظا  ؛ؤزغي ماعكت، وهظا مؿإلت جىخُض العلُضة العؿىٍغ
ّ
ب مفهىم ألامً املشترن بحن الؿ

ّ
لظا ًخؿل

 
ً
ا مشترو ًُ  وجيؿًُلا ؤمى

ً
ال ا وجلؿُم جيالُف الضفاع الطاعودي بحن ألاؾغاف إلاكلُمُت املعجى خىاًعا ؾٍى

                                         .24والضولُت

 خاثمة:

يي وعص الفعل لضٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي  الاؾتراجُجُتًمىً فهم املىؿللاث       في الفعل ألامٍغ

على مباصعة بوشاء وهىضؾت هكام الضعع الطاعودي املشترن، والتي ال جبجى عً عغبت متزاًضة في الحفاف على 

ىُحن بالّضعحت ألاولى وفم حعبحر "ؾدُفً Stephen " والذ جىاػن اللىي في املىؿلت الظي ال ًؼاٌ يهم ألامٍغ

Walt  على فغغُت ً
ّ

للي بكالٌ الش يي  الاوسحابؤؾخاط العالكاث الضولُت بجامعت هاعفاعص؛ بل ٍو ألامٍغ

لىاشىؿً في  تغئِؿُاليامل مً معاصلت ؤمً املىؿلت والتي جبضو بعُضة املىاٌ في قل حشابً املطالح ال

 اعجباؾاع صعىاجه قهى  اعجبـاملىؿلت؛ ومً زّم ًمىً فهم بعاصة بؾالق الحضًث عً هظا املشغوع الظي 

يي املباشغ في مىؿلت الخلُج العغبي. انهُاع وزًُلا بمغخلت ما بعض  ىائُت اللؿبُت والىحىص العؿىغي ألامٍغ
ّ
 الث

يي     مثل الضعع الّطاعودي ألامٍغ هىعُت في زُاعاتها وطاث مهّمت مؿخلبلُت  اؾتراجُجُتالخلُجي  - ٍو

جىمً في عبـ ألاهكمت الّطاعوزُت املىحىصة بضٌو مىؿلت الخلُج العغبي لخيىن بمثابت ؤؾاؽ بوشاء 

ىُت بإهمُت   وهىضؾت للمىكىمت إلاكلُمُت املشترهت، هما ؤّنها جترحم مً مؿخىي  الاهخلاٌكىاعت ؤمٍغ

ىائي مع ول صولت 
ّ
ؤّن  باعخباع زلُجُت بلى مؿخىي مخعّضص ألاؾغاف )الّخعاون إلاكلُمي( الّخعاون ألامجي الث

ش بعُضة املضي  ش املػاصة للّطىاٍع لت بالّطىاٍع
ّ
غ وجدضًث ألاهكمت الضفاعُت بالضٌو الخلُجُت واملخمث جؿٍى

ىُت ًىفل الحماًت في خالت حعغغها  ؾِؿّهل مً عملُت صمجها بضعع مشترن مع الىالًاث املخدضة ألامٍغ

ىُحن ووزائم عامت، فةّن املىكىمت الجضًضة تهضف لهج ىم مً ؾغف الضٌو املاعكت، ووفم مؿئىلحن ؤمٍغ

ت ألامحرهُت بػاء الخؿغ إلاًغاوي، وبضضاع  لحماًت املضن ومطافي الىفـ وزؿىؽ ألاهابِب واللىاعض العؿىٍغ

ل ش إلاًغاهُت ججاه بخضي الضٌو الخلُجُت، ٍو ىم املشغوع ؤًًػا على بهظاع مبىغ في خاٌ ؤؾللذ الطىاٍع

ىُت لإلهظاع املبىغ وشبىت مترابؿت مً  جإؾِـ هكام مخيامل للضفاع الجىي عبر ألاكماع الطىاعُت ألامٍغ

 اعجفاعؤي ضاعور معاص، ومً زّم بؾالق ضاعور مً الجى ؤو البدغ لخضمحره على  اهؿالقؤحهؼة الّغاصاع لغضض 
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الّخعاون الخلُجي بشغاء العخاص هىخلت مىّخضة ولِـ  بعُض عً ألاعع، وحؿمذ هظه املباصعة لضٌو مجلـ

وشبياث إلاهظاع املبىغ بمؿاعضة جلىُت  الاؾدشعاع هضٌو مىفغصة، والبضء في عبـ شبياث الّغاصاع وؤحهؼة 

ش  ىُت وؾخدخاج ؤًًػا بىاء مؿخىصع في املىؿلت جسؼن فُه كؿع الغُاع ألّن بضالح الّطىاٍع ت ؤمٍغ عؿىٍغ

ىُت إلضالخها.املخػّغعة والتي كض  ها بلى الىالًاث املّخدضة ألامٍغ
ّ
 حؿخغغق ما بحن عام وعامحن؛ ألّنها جغؾل ول

ب هىضؾت مشغوع الضعع الّطاعودي كُام صٌو مجلـ الّخعاون الخلُجي والىالًاث املخدضة     
ّ
ًخؿل

ش  ىُت بدباصٌ املعلىماث وجيؿُم جغؾاهاتها مً الّطىاٍع عع ضاعوزُت مً ؤحل بًجاص ص الاعتراغُتألامٍغ

ه ال هىىغ بعؼ الطعىباث والّخدضًاث الّخلىُت التي كض جىاحه الّضعع 
ّ
 ؤه

ّ
حشمل حمُع الحلفاء إلاكلُمُحن، بال

حن الّخلجي والؿُاس ي في ؤّن عملُت جغهُب املىكىمت الضفاعُت املشترهت  الّطاعوزُت الخلُجُت على املؿخٍى

ت،مً عىاضغ مسخلفت ججعلها جيىن ؤغعف مً هكحرتها ألا 
ّ
 وعوبُت والتي جّم جطمُم وهىضؾت هُيلتها بضك

سُت ومىؿللاتها، والّخدىالث الىبري وغغوعاتها والللم الؿُاس ي  الاؾتراجُجُاثوعلُه؛ ما بحن  الّخاٍع

ومساوفه واملشاول الفىُت والّخلىُت وحعلُضاتها ًبلى مشغوع هىضؾت صعع الضفاع الطاعودي والتي جضزل 

ألابغػ وألاهثر  الاؾتراجُجيلت ؾُاؾُت جتراوح بحن ضمىص ؤو ؤفٌى الّىكام هي امللمذ بحن ول فترة وؤزغي في خل

رجِباث ألامىُت في املىؿلت ما بعض جىكُع 
ّ
الىىوي بحن الغغب وبًغان، ولعّل الخلفُت  الاجفاقجبلىعا للت

سُت لخلً املباصعة وؤصواع ومىاكف الفاعلحن فحها، وبشيالُاث وعىائم  هىضؾتها جفترع ما والّؿىابم الخاٍع

  ًلي:

يي - ىُت على الحلفاء  -هىضؾت مشغوع الضعع الّطاعودي ألامٍغ الخلُجي بىجاح علب غغىؽ ؤمٍغ

ض مً الّخعاون  الخلُجُحن وجدُُض جباًىاث الخالفاث الؿُاؾُت في املىاكف بُجهم، وصفعهم ملٍؼ

ىُحن وخلف الىاجى في ملابل جىحه حن ألامٍغ بًغاوي هدى مػاعفت  والّخيؿُم مع اللاصة العؿىٍغ

غ اللضعاث الطاعوزُت البالؿدُت، والّؿعي في الحطٌى على ؤؾلحت الضماع الشامل  الجهض لخؿٍى

 وبالّخالي ضُاغت معاصلت ؤمىُت بكلُمُت حضًضة في املىؿلت.

ىُت خُاٌ جلً املباصعة،  - لت بحن واشىؿً وخلفائها  واهلؿاعجغاحع الىالًاث املخدضة ألامٍغ
ّ
الث

ؿلح في املىؿلت، كض جلىصه اململىت العغبُت الؿعىصًت في غىء الخلُجُحن و 
ّ
مً زّم بطواء ؾباق الد

كضعاتها املالُت العالُت وعالكاتها بباهؿخان التي جمخلً كضعاث هىوٍت وضاعوزُت، ؤو عالكاتها مع 

ش وجدضًثها. غ الّطىاٍع  عوؾُا والّطحن للحطٌى على جىىىلىحُا جؿٍى
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 والاحاالتقائمة املراجع 
 

مدمض زمِـ، بصاعة الحغب الحضًثت في الجى والفػاء: صعاؾت في الىماطج الخمازلُت وغحر الخمازلُت للطغاعاث الحضًثت،   -1

 .147-146، ص ص2116، اململىت العغبُت الؿعىصًت: صاع زالض اللحُاوي لليشغ والخىػَع، 1ؽ
جىلُى، وجىماؽ شمالبرغغ، هدى إلاجفاق على مفاهُم ألامً: كامىؽ مطؿلحاث جدضًض ألاؾلحت وهؼع الؿالح، ؾدُف  -2

 .138-137، ص ص2113حىُف: معهض ألامم املخدضة لبدىر هؼع الؿالح، 
مدؿً خؿاوي قــاهغ مضيهش العبىصي، جىؾُع خلف الىاجى بعض الحغب الباعصة صعاؾت في املضعواث و الخُاعاث  -3

 .261إلاؾتراجُجُت الغوؾُت، عمان: صاع الجىان لليشغ والخىػَع، )ب.ث(، ص
 .261-261هفـ املغحع، ص ص  -4

يي، ؤبىقبي: مغهؼ الاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت، 5- لم، هكام الضفاع الطاعودي اللىمي ألامٍغ ، 2113مدمض ؾٍى

  .28-27ص ص
ضي، الضفاع الجىي والطاعودي ومىاحهت ؤؾلحت الضماع الشامل  حاولحن صًفـ، وشاعلؼ بحري، وحماٌ ؾىض -6 الؿٍى

 .19-18، ص ص2111، ؤبىغبي: مغهؼ إلاماعاث للضعاؾاث والبدىر إلاؾتراجُجُت، 1وجسؿُـ الؿُاؾت ألامىُت، ؽ
-222ص ص، 2113، اللاهغة: صاع الىخاب الحضًث الحضًث، 1عامغ مطباح، املىكىعاث إلاؾتراجُجُت في بىاء ألامً، ؽ -7

223. 
ت العامت للىخاب،  -8 ش الضفاع الجىي املطغي، اللاهغة: الهُئت املطٍغ ، ص 1977مدمض علي فهمي، اللىة الغابعت: جاٍع

 .219-218ص

  .216-215عامغ مطباح، مغحع ؾابم، ص ص9- 
- ش البالؿدُت كطحرة املضي ومخىؾؿت املضي بةؾم ت(، فُما  ٌشاع بلى الطىاٍع ش الخعبٍى ش مؿغح العملُاث )الطىاٍع ضىاٍع

ش البالؿدُت إلاؾتراجُجُت.                                           ش البالؿدُت العابغة لللاعاث بالطىاٍع  جىضف الطىاٍع
ت هىضاوي ، جغ: مدمض فخخي زػغ، اللاهغة: ماؾؿ1حىػٍف.بم ؾحراوىؾا، ألاؾلحت الىىوٍت: ملضمت كطحرة حضا، ؽ -10

 .76، ص2115لليشغ والخىػَع، 
 .77هفـ املغحع، ص -11
ش واللظائف املىحهت، جغ: ؤهىع مدمىص عبض الىاخض، اللاهغة: صاع الشغوق،  -12  .31، ص1973هالًخىن هاًذ، الطىاٍع
وشاعلؼ بحري، بُتر الفىعي، الضفاع املشترن في مىاحهت ؤؾلحت الضماع الشامل في الخلُج العغبي، في: حاولحن صًفِـ،  -13

ومىاحهت اهدشاع اؾلحت الضماع الشامل وجسؿُـ الؿُاؾت ألامىُت، ؤبىقبي: مغهؼ الاماعاث  الضفاع الجىي والطاعودي

 .83، ص2111للضعاؾاث و البدىر الاؾتراجُجُت، 

  .16ص، 2116____، ؤؾلحت الغعب: بزالء العالم مً ألاؾلحت الىىوٍت والبُىلىحُت والىُمُائُت، مغحع ؾابم،  14-

  .75حاولحن صًفِـ، وشاعلؼ بحري، مغحع ؾابم، ص15-
ىُت وصٌو مجلـ الخعاون لضٌو الخلُج العغبُت في مجاٌ الضفاع  -16 بدغي حىن ؾُجلغ، الخعاون بحن الىالًاث املخدضة ألامٍغ

م املؼاًا العملُاجُت، في:  ـ، و شاعلؼ بحري، مغحع حاولحن صًفِالجىي والطاعودي ومىاحهت بهدشاع ؤؾلحت الضماع الشامل: جلٍى

 .186ؾابم، ص
 .191حاولحن صًفِـ، وحشاعلؼ بحري، مغحع ؾابم، ص  -17
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 .195-194ص ص، هفـ املغحع  -18
ذ الثالث، الخعاون بحن الىالًاث املخدضة وصٌو مجلـ الخعاون لضٌو الخلُج في مجاٌ جسؿُـ الضفاع  -19 حىػٍف حاٍع

م املؼاًا، في: حاولحن    .171-169صًفِـ، وحشاعلؼ بحري، مغحع هفؿه، ص ص الجىي والطاعودي: جلٍى

  .172هفـ املغحع، ص20-
 .175هفـ املغحع، ص  -21

  .187بدغي حىن ؾُجلغ، مغحع ؾابم، ص22-

لم، مغحع ؾابم، ص ص23-   .19-18خؿام الضًً مدمض ؾٍى

  24-.221عامغ مطباح، مغحع ؾابم، ص  


